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(e-mail jednostki – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI) 

Dział 1. Informacje ogólne o przedsiębiorstwie leasingowym 

Definicja pojęcia do tabeli 1.1 

Działalność operacyjna w rozumieniu art. 48b ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. 
zm.) to podstawowy rodzaj działalności jednostki oraz inne rodzaje działalności, niezaliczone do działalności inwestycyjnej (lokacyjnej) lub 
finansowej. 

1.1 Czy w 2010 roku prowadzili Państwo działalność operacyjną w zakresie działalności leasingowej? Tak � 

Nie � 
 

1.2 Rok rozpoczęcia działalności operacyjnej w zakresie działalności leasingowej przez przedsiębiorstwo (wpisać rok) ……… 

Definicje pojęć do tabeli 1.3 

1. W rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) pracownikiem jest osoba 
zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.  

2. Pojęcie stosunek pracy dotyczy relacji między pracodawcą i pracownikiem w rozumieniu: 
- art. 22 § 1 Kodeksu pracy, który stanowi: „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy 

określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, 
a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem” oraz  

- art. 675 § 1 Kodeksu pracy, który stanowi: „Praca moŜe być wykonywana regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków 
komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną (telepraca)”.  

1.3 Liczba pracujących w przedsiębiorstwie  
Stan w dniu 31 grudnia 2010 r., z tego: 

01  

- na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, wyboru 02  

- umowy zlecenia, umowy agencyjnej, umowy o dzieło, kontraktu menadŜerskiego i innych 03  

- na podstawie ustawy o działalności gospodarczej 04  

 

1.4 Forma prawna przedsiębiorstwa  
Stan w dniu 31 grudnia 2010 r. 
(postawić X przy właściwej odpowiedzi) 

Spółka akcyjna 01  

Spółka komandytowa 02  

Spółka komandytowo-akcyjna 03  

Spółka z o.o. 04  

Spółka jawna 05  

Spółka cywilna 06  

IDG (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) i spółka cywilna 07  

Inna (wymienić jaka) …………………………………………………………………………………………………... 08  



 

W tabeli 1.5 − naleŜy podać udział procentowy kapitału naleŜącego do właścicieli polskich i zagranicznych (naleŜy wykazać w procentach bez 
znaku po przecinku). Suma ogółem udziałów polskich i zagranicznych powinna wynieść 100 %.  

1.5 Forma własności przedsiębiorstwa leasingowego 
Stan w dniu 31 grudnia 2010 r. 

Wyszczególnienie 
Udział w kapitale podstawowym  

podmiotów polskich podmiotów zagranicznych  
w % 

0 1 2 

OGÓŁEM 01   

Banki 02   

Instytucje finansowe (bez banków) 03   

Przedsiębiorstwa prywatne (bez instytucji finansowych) 04   

Przedsiębiorstwa publiczne 05   

Osoby fizyczne 06   

Inna (wymienić jaka) ………………………………………….... 07   

 
1.6 Charakter prowadzonej działalności 

(postawić X przy właściwej odpowiedzi) 
Leasing: 

Jedyny rodzaj działalności 01  

Dominujący rodzaj działalności 02  

Uboczny rodzaj działalności 03  

Pośrednictwo w sprzedaŜy lub sprzedaŜ innych (poza leasingiem) produktów: 

Produkty bankowe 04  

Produkty ubezpieczeniowe 05  

Jednostki funduszy inwestycyjnych 06  

Wykup wierzytelności 07  

Inne 08  

Definicje pojęć do tabeli 1.7 

Grupa kapitałowa (grupa przedsiębiorstw) w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości  
(Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) jest to jednostka dominująca wraz z jednostkami zaleŜnymi. 
W ramach grupy wyodrębnia się powiązania pomiędzy jednostką dominującą a jednostkami zaleŜnymi.  
Jednostka dominująca w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości jest to jednostka będąca spółką 
handlową lub przedsiębiorstwem państwowym, sprawująca kontrolę nad inną jednostką. 
Jednostka zaleŜna w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości jest to jednostka będąca spółką 
handlową lub przedsiębiorstwem państwowym, kontrolowana przez jednostkę dominującą. 
Jednostka stowarzyszona w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 41 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości jest to spółka handlowa lub 
podmiot utworzony i działający zgodnie z przepisami obcego prawa handlowego, na które znaczący inwestor wywiera znaczący wpływ. 

1.7 Czy przedsiębiorstwo naleŜy do grupy kapitałowej  
(postawić X przy właściwej odpowiedzi) 

 
Tak � 
Nie � 

JeŜeli TAK, to: 

Proszę podać nazwę grupy: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Proszę określić pozycję przedsiębiorstwa w grupie: 
(postawić X przy właściwej odpowiedzi) 

− jednostka dominująca 01   

− jednostka zaleŜna 02   

− jednostka stowarzyszona 03   

W tabeli 1.8 − naleŜy podać ilość placówek (oddziałów i autoryzowanych przedstawicielstw), w których przedsiębiorstwo prowadzi działalność 
operacyjną w zakresie działalności leasingowej. 

1.8 Liczba oddziałów oraz autoryzowanych przedstawicielstw 
Stan w dniu 31 grudnia ………. 

 

1.9 Czy przedsiębiorstwo zamierza rozszerzyć ofertę przedmiotów leasingu? 
(postawić X przy właściwej odpowiedzi) 

 
Tak � 
Nie � 



 

Dział 2. Informacje ogólne o działalności leasingowej przedsiębiorstwa 

Zasady księgowania umów leasingu na potrzeby bilansu i rachunku zysków i strat określa art. 3 (ust. 4–6) ustawy z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości. 

Definicje pojęć do tabeli 2.1 
Leasing finansowy (kapitałowy) jest zdefiniowany w przepisach ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (w przypadku leasingu 
finansowego art. 3 ust. 4 – 6 ustawy). W myśl ustawy do leasingu finansowego zalicza się kaŜdą umowę, według której jednostka oddaje do 
uŜywania środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne do odpłatnego uŜywania lub równieŜ pobierania poŜytków na czas oznaczony 
i spełniającą co najmniej jeden z podanych warunków: 
Art. 3 (ust. 4 – 6) 
JeŜeli jednostka przyjęła do uŜywania obce środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne na mocy umowy, zgodnie z którą jedna ze stron, 

zwana dalej „finansującym”, oddaje drugiej stronie, zwanej dalej „korzystającym”, środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne do 
odpłatnego uŜywania lub równieŜ pobierania poŜytków na czas oznaczony, środki te i wartości zalicza się do aktywów trwałych 
korzystającego, jeŜeli umowa spełnia co najmniej jeden z następujących warunków: 
1) przenosi własność jej przedmiotu na korzystającego po zakończeniu okresu, na który została zawarta, 

2) zawiera prawo do nabycia jej przedmiotu przez korzystającego, po zakończeniu okresu, na jaki została zawarta, po cenie niŜszej od wartości 
rynkowej z dnia nabycia, 

3) okres, na jaki została zawarta, odpowiada w przewaŜającej części przewidywanemu okresowi ekonomicznej uŜyteczności środka trwałego 
lub prawa majątkowego, przy czym nie moŜe być on krótszy niŜ 3/4 tego okresu. Prawo własności przedmiotu umowy moŜe być, po 
okresie, na jaki umowa została zawarta, przeniesione na korzystającego, 

4) suma opłat, pomniejszonych o dyskonto, ustalona w dniu zawarcia umowy i przypadająca do zapłaty w okresie jej obowiązywania, 
przekracza 90% wartości rynkowej przedmiotu umowy na ten dzień. W sumie opłat uwzględnia się wartość końcową przedmiotu umowy, 
którą korzystający zobowiązuje się zapłacić za przeniesienie na niego własności tego przedmiotu. Do sumy opłat nie zalicza się płatności na 
rzecz korzystającego za świadczenia dodatkowe, podatków oraz składek na ubezpieczenie tego przedmiotu, jeŜeli korzystający pokrywa je 
niezaleŜnie od opłat za uŜywanie, 

5) zawiera przyrzeczenie finansującego do zawarcia z korzystającym kolejnej umowy o oddanie w odpłatne uŜywanie tego samego przedmiotu 
lub przedłuŜenia umowy dotychczasowej, na warunkach korzystniejszych od przewidzianych w dotychczasowej umowie, 

6) przewiduje moŜliwość jej wypowiedzenia, z zastrzeŜeniem, Ŝe wszelkie powstałe z tego tytułu koszty i straty poniesione przez 
finansującego pokrywa korzystający, 

7) przedmiot umowy został dostosowany do indywidualnych potrzeb korzystającego. MoŜe on być uŜywany wyłącznie przez korzystającego, 
bez wprowadzania w nim istotnych zmian własność przedmiotu leasingu jest przenoszona na korzystającego po zakończeniu okresu, na 
jaki została zawarta umowa.  

Leasing operacyjny − pozostałe umowy leasingu niezakwalifikowane do leasingu finansowego; jeŜeli natomiast umowa nie spełnia Ŝadnego 
z wyŜej wymienionych warunków dotyczących leasingu finansowego, to jej przedmiotem jest leasing operacyjny. 

Leasing mieszany (dwuetapowy) − w pierwszym etapie zawierana jest umowa leasingu operacyjnego, a po jej zakończeniu umowa leasingu 
finansowego. 

Leasing bezpośredni − leasing, w którym sam producent oddaje w leasing wytworzone produkty (przedmioty produkcji) w zamian za zapłatę 
czynszu leasingowego, zachowując prawo własności przedmiotu oddanego w leasing. W tej formie leasingu nie występują pośrednicy.  

Leasing pośredni − w leasingu uczestniczą co najmniej trzy podmioty. Między producentem i uŜytkownikiem pojawia się pośrednik 
(leasingodawca), który nie produkuje dóbr inwestycyjnych, a jedynie nabywa je i uŜycza ich na zasadach leasingu korzystającemu 
(leasingobiorcy). 

Leasing złotówkowy − wartość przedmiotu leasingu i wszelkie rozliczenia są określane i dokonywane w polskich złotych. 

Leasing dewizowy to rodzaj leasingu, w którym jednostką rozliczeniową są waluty obce, raty wyraŜone są w dewizach i płatne w złotych wg 
kursu dewiz z okresu płatności. 

Leasing walutowy to leasing, w którym raty są wyraŜone w walucie obcej i płatność dokonywana jest równieŜ w walucie obcej. 

Leasing inwestycyjny − przedsiębiorstwo leasingowe celowo nabywa przedmiot (środek trwały), aby następnie przekazać go do uŜytkowania 
leasingobiorcy, który, opłacając raty leasingowe, spłaca wartość odsetek z częścią kapitałową odpowiadającą utracie wartości. 

Leasing tenencyjny − przedmiotem transakcji jest oddanie za odpłatnością do uŜytkowania rzeczy na zasadach zbliŜonych do leasingu 
zwrotnego, jednak prawo własności leasingowanego przedmiotu nie jest przenoszone na finansującego, a korzystać z rzeczy moŜe podmiot inny 
niŜ właściciel i finansujący. 

Leasing zwrotny to leasing, w którym obecny właściciel przedmiotu (środka trwałego) sprzedaje go i jednocześnie zawiera z kupującym (teraz 
juŜ leasingodawcą) umowę leasingu. Były właściciel, teraz leasingobiorca, otrzymuje moŜliwość uŜytkowania przedmiotu leasingu i często 
zapewnia sobie prawo odkupienia po wygaśnięciu umowy. Leasing ten powoduje odmroŜenie kapitału ulokowanego wcześniej w środkach 
trwałych. 

Leasing tradycyjny (standardowy) to uŜyczenie przedmiotu przez finansującego (leasingodawcę) leasingobiorcy w ramach jednej umowy 
z moŜliwością wykupienia środka leasingu po wygaśnięciu terminu umowy. 

Leasing odnawialny − wielokrotne uŜyczenie przedmiotu leasingu korzystającemu. Po wygaśnięciu umowy następuje podpisanie nowej umowy 
leasingu na wcześniej uŜytkowany przedmiot. 

Leasing konsumencki/prywatny − polega na uŜyczeniu przedmiotu leasingu osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej 
(odbiorcom indywidualnym, gospodarstwom domowym). 
 



 

 

2.1 Rodzaje umów leasingowych zawieranych przez przedsiębiorstwo 
(postawić X przy właściwych odpowiedziach)  

Według prawa własności przedmiotu leasingu: 

leasing finansowy 01  

leasing operacyjny 02  

leasing mieszany (dwuetapowy) 03  

Według liczby podmiotów uczestniczących w realizacji umowy leasingu: 

leasing bezpośredni 04  

leasing pośredni 05  

Według rodzaju waluty, w jakiej jest realizowana umowa leasingu: 

leasing złotówkowy 06  

leasing dewizowy 07  

leasing walutowy 08  

Według sposobu pozyskiwania przedmiotu leasingu: 

leasing inwestycyjny 09  

leasing tenencyjny 10  

leasing zwrotny 11  

Według sposobu rozwiązania umowy leasingowej: 

leasing  tradycyjny (standardowy) 12  

leasing odnawialny 13  

Leasing konsumencki (prywatny) 14  
 

2.2 Opcje zakończenia umowy leasingu 
(postawić X przy właściwych odpowiedziach) 

Nieodpłatne przeniesienie prawa własności przedmiotu leasingu na leasingobiorcę  01  

MoŜliwość wykupu przedmiotu leasingu 02  

Zwrot leasingodawcy przedmiotu leasingu  03  

SprzedaŜ przedmiotu leasingu na rynku 04  

Zawarcie nowej umowy na przedmiot wcześniej leasingowany 05  

Zawarcie nowej umowy na nowy przedmiot 06  

W tabeli 2.3 wierszu 12 − prawna pomoc przy zdarzeniach wynikających z uŜytkowania leasingowanego środka 
(przedmiotu), np. pomoc sądowa. 
W tabeli 2.3 w wierszu 13 − wydłuŜenie gwarancji poza okres gwarantowany przez producenta. 

2.3 Czy przedsiębiorstwo korzysta z ochrony ubezpieczeniowej środków (przedmiotów) przekazanych w leasing? 
(postawić X przy właściwych odpowiedziach) 

Ryzyka komunikacyjne, w tym: 

OC 01  

Zielona Karta 02  

AC 03  

NNW  04  

Assistance 05  

Inne ryzyka majątkowe, w tym: 

ogniowe i od kradzieŜy, w tym: 06  

od kradzieŜy 07  

od Ŝywiołów 08  

od spadku wartości 09  

pozostałe 10  

Ubezpieczenie na bazie ALL RISKS 11  

Ochrona prawna 12  

PrzedłuŜenie gwarancji 13  



 

 

2.4 Rodzaje zabezpieczeń przedmiotów (środków) przekazanych w leasing 
(postawić X przy właściwych odpowiedziach)  

Kaucja 01  

Blokada środków na rachunku bankowym 02  

Weksel in blanco 03  

Zastaw hipoteczny 04  

Przewłaszczenie 05  

Poręczenie majątkowe, z tego: 06  

poręczenie osoby fizycznej (np. współmałŜonka) 07  

poręczenie osoby prawnej 08  

Umowa odkupu 09  

Gwarancje bankowe, korporacyjne 10  

Cesja wierzytelności, cesja z polisy 11  

Inne zabezpieczenia (wymienić jakie) ……………………………………………………………………….. 12  

 

W tabeli 2.5 − prosimy o wpisanie w procentach (%) szacunkowego udziału sposobów pozyskania klientów przez przedsiębiorstwo leasingowe.  

2.5 Kanały pozyskiwania klientów przez przedsiębiorstwo leasingowe w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. 

Wyszczególnienie Szacunkowy udział 

0 1 

OGÓŁEM 01 100 % 

Przez sieć własną (oczekiwanie na klienta w placówce) 02  

Kontakty przez bank 03  

Kontakty przez dostawcę 04  

Pośrednicy (dealerzy, agenci) 05  

Pozostałe formy (wymienić jakie)………………………………………………………………………… 06  

 

 

 

2.6 Ocena sytuacji rynkowej pod względem prowadzenia przez przedsiębiorstwo działalności leasingowej  
(postawić X przy właściwej odpowiedzi) 

Dobra (sprzyjająca rozwojowi przedsiębiorstwa) 01  

Zła 02  

Neutralna 03  

Trudno ocenić 04  

 

 



 

Dział 3. Dane dotyczące działalności leasingowej przedsiębiorstw 

1. Dane wartościowe w dziale 3 naleŜy podawać w złotych bez znaku po przecinku. Wartości ujemne naleŜy poprzedzić znakiem minus „-” 
bezpośrednio przed liczbą. 

2. Pola, w których dane kategorie nie występują, naleŜy zostawić puste (prosimy nie wpisywać zer). 

 

Definicje pojęć do tabeli 3.1 

Wartość rezydualna jest to spodziewana wartość środka trwałego lub pozostałości po nim (prognozowanie wartości po upływie okresu leasingu 
– cena, za jaką będzie moŜna sprzedać przedmiot leasingu po wygaśnięciu umowy) lub wartość dochodów generowanych przez przedsiębiorstwo 
w latach następujących po okresie prognozy wolnych przepływów pienięŜnych. 
Źródło definicji: Słownik Pojęć Ekonomicznych, miejsce publikacji: PWN S.A. Warszawa. 
Przez wartość środków (przedmiotów) oddanych w leasing, stan na 31 grudnia 2010 r., naleŜy rozumieć wartość naleŜności leasingowych 
brutto (wartość według bilansu, pomniejszona o spłacone raty) i stanu na koniec roku kalendarzowego. 
 

W tabeli 3.1– naleŜy podać liczbę wszystkich leasingobiorców, wobec których według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. przedsiębiorstwo 
leasingowe posiadało w bilansie naleŜności lub nieumorzoną wartość środków trwałych z umów leasingu.  
W kolumnie 3 proszę podać wartość środków (przedmiotów) oddanych w leasing, rozumianych jako suma wartości naleŜności leasingowych 
brutto (stan na koniec roku wg bilansu), pomniejszoną o spłacone raty, tzn. leasing finansowy definiowany zgodnie  
z ustawą o rachunkowości. W kolumnie 4 – wartość nieumorzoną środków trwałych leasingu (tzn. leasing operacyjny ewidencjonowany zgodnie 
z ustawą o rachunkowości), według stanu  na dzień 31 grudnia 2010 r. i według siedziby leasingobiorcy. 

 

3.1 Liczba leasingobiorców, wartość środków (przedmiotów) oddanych w leasing według rodzaju umowy  
Stan w dniu 31 grudnia 2010 r. 

Wyszczególnienie 

Liczba 
leasingobiorców 
(obsługiwanych 

klientów) 

Wartość środków (przedmiotów) oddanych w leasing 

ogółem 

z tego: 

wartość naleŜności 
leasingowych brutto 

 

nieumorzona 
wartość środków 

trwałych oddanych 
w leasing 

w złotych 
0 1 2 3 4 

Leasing finansowy 01     

bez wartości rezydualnej 02     

z wartością rezydualną 03     

gwarantowaną 04     

niegwarantowaną 05     

Leasing operacyjny 06     

Leasing mieszany 07     

 



 

 

 

3.2 Liczba leasingobiorców, liczba przedmiotów oddanych w leasing, wartość środków (przedmiotów) oddanych w leasing według 
rodzaju wyleasingowanych przedmiotów (środków)  
Stan w dniu 31 grudnia 2010 r. 

Wyszczególnienie 
Liczba 

leasingobiorców 

Liczba 
przedmiotów 

oddanych 
w leasing 

Wartość środków (przedmiotów) oddanych w leasing 

ogółem 

z tego: 

wartość 
naleŜności 

leasingowych 
brutto 

 

nieumorzona 
wartość środków 

trwałych 
oddanych 
w leasing 

w złotych 
0 1 2 3 4 5 

OGÓŁEM 01      

Środki transportu drogowego 02      

z 
te

go
: 

samochody osobowe 03      

samochody cięŜarowe i dostawcze 
do 3,5 tony 

04      

samochody cięŜarowe i dostawcze 
powyŜej 3,5 tony 

05      

ciągniki siodłowe 06      

naczepy/przyczepy 07      

autobusy 08      

inne pojazdy drogowe  09      

Pozostałe środki transportu 10      

z 
te

go
: powietrznego 11      

wodnego 12      

kolejowego 13      

Maszyny i urządzenia przemysłowe 14      

z 
te

go
: 

sprzęt budowlany 15      

maszyny rolnicze 16      

maszyny poligraficzne 17      

maszyny do produkcji tworzyw 
sztucznych (wtryskarki) 

18      

maszyny do obróbki metalu (centra 
obróbcze, tokarki, prasy krawędziowe 
itp.) 

19      

maszyny dla przemysłu spoŜywczego 20      

sprzęt medyczny 21      

sprzęt gastronomiczny 22      

wózki widłowe 23      

inne 24      

Komputery i sprzęt biurowy 25      

w
 ty

m
: sprzęt komputerowy 26      

oprogramowanie 27      

Nieruchomości 28      

z 
te

go
: 

budynki przemysłowe 29      

obiekty handlowe i usługowe 30      

obiekty biurowe 31      

hotele i obiekty rekreacyjne 32      

inne 33      

Inne 34      



 

Definicje pojęć do tabeli 3.3 

Flota samochodowa – jest to proces logistyczny określany jako zarządzanie flotą samochodową (car fleet management), polegający na 
rozmieszczaniu i przepływie środków trwałych (wszystkich pojazdów bez względu na to, czy są to samochody osobowe, cięŜarowe, czy 
mieszane), ludzi oraz dóbr materialnych w koordynacji z innymi procesami (świadczeniem usług pozafinansowych – ubezpieczeniem, likwidacją 
szkód, serwisowaniem, wymianą opon, wydawaniem kart paliwowych, raportowaniem i innymi usługami) ze względu na kryteria lokalizacji, 
czasu, kosztów i efektywności spełniania poŜądanych celów organizacji. Zarządzanie flotą samochodową słuŜy więc ścisłemu nadzorowaniu 
całego parku samochodowego. 

FSL (Full Service Leasing) – pełny wynajem długoterminowy obejmujący: 
1. Finansowanie floty klienta poprzez umowę leasingu operacyjnego, najmu, dzierŜawy,  
2. Ryzyko RV po stronie finansującego,  
3. Czas trwania umowy: min. 24 miesiące,  
4. Min. 3 usługi (w tym zawsze serwis mechaniczny) z listy pozostałych usług (poniŜej),  
5. BudŜet serwisowy na podstawie ryczałtu lub refakturowania kosztów rzeczywistych. 

LS (Leasing & Service) – leasing z serwisem: 
1. Finansowanie floty klienta poprzez umowę leasingu operacyjnego, najmu, dzierŜawy lub leasingu finansowego,  
2. Ryzyko RV po stronie korzystającego,  
3. Czas trwania umowy: min. 24 miesiące,  
4. Musi obejmować min. 2 usługi z listy pozostałych usług (bez wymogu serwisu mechanicznego). 

FM (Fleet Management) – wyłączne zarządzanie flotą:  
1. Brak finansowania floty klienta przez firmę CFM,  
2. Umowa na zarządzanie flotą zawarta na min. 6 miesięcy,  
3. Dowolna liczba usług z listy pozostałych usług,  
4. Rozliczenia na podstawie ryczałtu lub refakturowania kosztów rzeczywistych. 

Leasing (Leasing) – wyłączne finansowanie:  
1. Firma leasingowa finansuje samochody w umowie leasingu operacyjnego, najmu, dzierŜawy lub leasingu finansowego,  
2. Ryzyko RV po stronie korzystającego lub finansującego,  
3. Czas trwania umowy: min. 24 miesiące,  
4. Bez usług pozafinansowych lub z 1 usługą. 

STR (Short-term rental) – wynajem krótkoterminowy:  
1. Firma STR finansuje samochody w dowolnej formie,  
2. Czas trwania umowy: maks. 24 miesiące,  
3. Dowolny zakres usług finansowych i rozwiązań w zakresie ryzyka RV. 
 

W tabeli 3.3 w kolumnie 03 – naleŜy podać wartość nowej produkcji, czyli wartość netto środków trwałych oddanych w leasing w danym 
okresie, czyli wartość netto przedmiotu (inwestycji), a nie wartość jego sfinansowania leasingiem. 
W kolumnach 04 i 05 naleŜy podać wartość całego portfela (naleŜności leasingowe dla leasingu finansowego oraz wartość netto środków 
trwałych dla leasingu operacyjnego) na koniec danego okresu.  

3.3 Dane dotyczące działalności leasingowej przedsiębiorstwa prowadzącego flotę  

Wyszczególnienie 
Ilość pojazdów 

Liczba 
leasingobior- 

ców  

Wartość nowych 
umów leasingu  

Pozostały kapitał 
(naleŜności) do 
spłaty dla umów 

leasingu 
finansowego 

Wartość netto 
środków 

trwałych umów 
leasingu 

operacyjnego 
w złotych 

z umów leasingu zawartych w okresie od 1 stycznia 
do  31 grudnia 2010 r. 

stan w dniu 31 grudnia 2010 r. 

0 01 02 03 04 05 

OGÓŁEM 01      

− auta z silnikiem benzynowym 02  x x x x 

− auta z silnikiem diesel 03  x x x x 

Pełny wynajem długoterminowy − FSL 04      

Leasing z serwisem − LS 05      

Wyłączne zarządzanie flotą − FM 06      

Wyłączne finansowanie − Leasing 07      

Wynajem krótkoterminowy − STR 08      

W tabelach 3.4 do 3.15 – naleŜy podać liczbę i wartość nowych umów zawartych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r., zgodnie 
z rozumieniem z tabeli 3.3. 

3.4 Liczba i wartość netto nowych umów leasingu zawartych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. 

Liczba zawartych nowych umów 01  

Wartość nowych umów leasingu w złotych 02  

 



 

W tabeli 3.5 w kolumnie 2 proszę podać wartość netto środków trwałych oddanych w leasing, zgodnie z rozumieniem z tabeli 3.3. 

3.5 Źródła pochodzenia przedmiotów (środków) przekazanych w leasing przez leasingodawcę w okresie od 1 stycznia do 
31 grudnia 2010 r. 

Wyszczególnienie 
Liczba 

przedmiotów 

Wartość nowych 
umów leasingu 

(w złotych) 

0 1 2 

OGÓŁEM  01   

Zakup z terytorium RP 02   

Zakup z terytorium UE (poza RP) 03   

Zakup spoza UE 04   

W tabeli 3.6 − naleŜy wpisać wartość środków zaangaŜowanych w poszczególne źródła finansowania środków (przedmiotów) przekazanych 
w leasing. Wiersz 07 dotyczy finansowania środkami pochodzącymi z programów operacyjnych Unii Europejskiej. 

3.6 Źródła finansowania przedmiotów (środków) przekazanych w leasing przez leasingodawcę w okresie od 1 stycznia do 
31 grudnia 2010 r.  

Wyszczególnienie 
Wartość  

(w złotych) 

OGÓŁEM 01  

Środki własne (fundusze własne) 02  

Kredyty 03  

Fundusz inwestycyjny 04  

Emisje papierów dłuŜnych 05  

Sfinansowane ze środków budŜetowych 06  

Sfinansowane w ramach programów operacyjnych UE 07  

z tego: 

z funduszy strukturalnych Rozwoju Regionalnego (EFRR) 08  

z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) 09  

z Funduszu Spójności (FS) 10  

innych (wymienić z jakich)…………………………………………………………………….. 11  

Dofinansowanie z innego źródła 12  

Inne środki (wymienić jakie) ……………………………………………………………………………………….. 13  

 

3.7 Liczba leasingobiorców, wartość nowych umów leasingu zawartych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. według 
charakterystyki obsługiwanych leasingobiorców 
 

Wyszczególnienie 
Liczba 

leasingobiorców 

Wartość nowych 
umów leasingu 

(w złotych) 

0 1 2 

Przedsiębiorstwa  01   

Rządowe i samorządowe jednostki organizacyjne 02   

Konsumenci (odbiorcy indywidualni – gospodarstwa domowe) 03   

 

 



 

W tabeli 3.8 − naleŜy podać liczbę leasingobiorców i wartość nowych umów leasingu według rodzaju prowadzonej przez nich działalności 
(według PKD), zgodnie z rozumieniem z tabeli 3.4. Dane dotyczą wszystkich leasingobiorców, wobec których (według stanu na dzień 
31 grudnia) przedsiębiorstwo leasingowe posiada w bilansie naleŜności i nieumorzoną wartość środków trwałych z umów leasingu rozliczanego 
zarówno bilansowo, jak i podatkowo jako leasing operacyjny. 

Szczegółowe dane dotyczące klasyfikacji podmiotów według PKD moŜna znaleźć w Internecie: 
http: //www.stat.gov.pl/Klasyfikacje/PKD/pkd.html 

3.8 LEASINGOBIORCY i wartość nowych umów zawartych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. według rodzaju prowadzonej 
działalności  

Wyszczególnienie 
Sekcja 
PKD 

Liczba 
leasingobior-

ców 

Wartość 
nowych umów 

leasingu 
(w złotych) 

OGÓŁEM 01 x   

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 02 A   

Górnictwo i wydobywanie 03 B   

Przetwórstwo przemysłowe 04 C   

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze 
do układów klimatyzacyjnych 

05 D   

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana 
z rekultywacją  

06 E   

Budownictwo 07 F   

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle 08 G   

Transport i gospodarka magazynowa 09 H   

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi  10 I   

Informacja i komunikacja 11 J   

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 12 K   

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 13 L   

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 14 M   

Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 15 N   

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 16 O   

Edukacja  17 P   

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 18 Q   

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 19 R   

Pozostała działalność usługowa  20 S   

Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników 21 T   

Organizacje i zespoły eksterytorialne  22 U   

 



 

W tabeli 3.9 w kolumnie 2 − proszę podać wartość nowych umów leasingu zawartych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r., zgodnie 
z rozumieniem z tabeli 3.3.  

3.9 Liczba leasingobiorców, wartość nowych umów leasingu zawartych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. według siedziby 
realizacji transakcji  

Wyszczególnienie Liczba leasingobiorców 
Wartość nowych umów 

leasingu 
(w złotych) 

0 1 2 

OGÓŁEM 01   

Dolnośląskie 02   

Kujawsko-pomorskie 03   

Lubelskie 04   

Lubuskie 05   

Łódzkie 06   

Małopolskie 07   

Mazowieckie 08   

Opolskie 09   

Podkarpackie 10   

Podlaskie 11   

Pomorskie 12   

Śląskie 13   

Świętokrzyskie 14   

Warmińsko-mazurskie 15   

Wielkopolskie 16   

Zachodniopomorskie 17   

 

 

 



 

 

3.10 Wartość nowych umów leasingu zawartych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. według wielkości leasingobiorcy 

Wyszczególnienie 

Roczny przychód za ostatni okres obrachunkowy przedsiębiorstwa 
(leasingobiorcy) 

poniŜej 20 mln PLN 20 − 200 mln PLN powyŜej 200 mln PLN 

0 1 2 3 

OGÓŁEM  01    

Środki transportu drogowego 02    

z 
te

go
: 

samochody osobowe 03    

samochody cięŜarowe i dostawcze do 3,5 tony 04    

samochody cięŜarowe i dostawcze powyŜej 3,5 tony 05    

ciągniki siodłowe 06    

naczepy/przyczepy 07    

autobusy 08    

inne pojazdy drogowe  09    

Pozostałe środki transportu  10    

z 
te

go
: 

powietrznego  11    

wodnego 12    

kolejowego 13    

Maszyny i urządzenia przemysłowe: 14    

z 
te

go
: 

sprzęt budowlany 15    

maszyny rolnicze 16    

maszyny poligraficzne 17    

maszyny do produkcji tworzyw sztucznych 
(wtryskarki) 

18    

maszyny do obróbki metalu (centra obróbcze, 
tokarki, prasy krawędziowe itp.) 

19    

maszyny dla przemysłu spoŜywczego 20    

sprzęt medyczny 21    

sprzęt gastronomiczny 22    

wózki widłowe 23    

inne 24    

Komputery i sprzęt biurowy 25    

w
 

ty
m

: sprzęt komputerowy 26    

oprogramowanie 27    

Nieruchomości 28    

z 
te

go
: 

budynki przemysłowe 29    

obiekty handlowe i usługowe 30    

obiekty biurowe 31    

hotele i obiekty rekreacyjne 32    

inne 33    

Inne 34    



 

 

3.11 Wartość nowych umów leasingu zawartych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. według formy działalności leasingobiorcy 

Wyszczególnienie 
IDG i spółki 

osobowe 

Spółki 
z ograniczoną 

odpowiedzialności 

Spółki 
akcyjne 

Pozostałe 

0 1 2 3 4 

OGÓŁEM  01     

Środki transportu drogowego 02     

z 
te

go
: 

samochody osobowe 03     

samochody cięŜarowe i dostawcze do 3,5 tony 04     

samochody cięŜarowe i dostawcze powyŜej 3,5 tony 05     

ciągniki siodłowe 06     

naczepy/przyczepy 07     

autobusy 08     

inne pojazdy drogowe  09     

Pozostałe środki transportu 10     

z 
te

go
: 

powietrznego  11     

wodnego 12     

kolejowego 13     

Maszyny i urządzenia przemysłowe 14     

z 
te

go
: 

sprzęt budowlany 15     

maszyny rolnicze 16     

maszyny poligraficzne 17     

maszyny do produkcji tworzyw sztucznych (wtryskarki) 18     

maszyny do obróbki metalu (centra obróbcze, tokarki, 
prasy krawędziowe itp.) 

19     

maszyny dla przemysłu spoŜywczego 20     

sprzęt medyczny 21     

sprzęt gastronomiczny 22     

wózki widłowe 23     

inne 24     

Komputery i sprzęt biurowy 25     

w
 ty

m
: sprzęt komputerowy 26     

oprogramowanie 27     

Nieruchomości 28     

z 
te

go
: 

budynki przemysłowe 29     

obiekty handlowe i usługowe 30     

obiekty biurowe 31     

hotele i obiekty rekreacyjne 32     

inne 33     

Inne 34     



 

W tabeli 3.12 – naleŜy podać wartość nowych umów zawartych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. według prawa własności do 
leasingowanego środka (przedmiotu) i rodzaju środka (przedmiotu) leasingu. 

3.12 Wartość nowych umów leasingu zawartych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. według rodzaju środków (przedmiotów) 
leasingu oraz prawa do ich własności 

Wyszczególnienie 

Leasing finansowy 
Leasing 

operacyjny 
Leasing 

mieszany 
bez wartości 
rezydualnej 

z wartością rezydualną 
gwarantowaną niegwarantowaną 

w złotych 
0 1 2 3 4 5 

OGÓŁEM  01      

Środki transportu drogowego 02      

z 
te

go
: 

samochody osobowe 03      

samochody cięŜarowe 
i dostawcze do 3,5 tony 

04      

samochody cięŜarowe 
i dostawcze powyŜej 3,5 tony 

05      

ciągniki siodłowe 06      

naczepy/przyczepy 07      

autobusy 08      

inne pojazdy drogowe  09      

Pozostałe środki transportu ogółem 10      

z 
te

go
: powietrznego  11      

wodnego 12      

kolejowego 13      

Maszyny i urządzenia przemysłowe 14      

z 
te

go
: 

sprzęt budowlany 15      

maszyny rolnicze 16      

maszyny poligraficzne 17      

maszyny do produkcji 
tworzyw sztucznych 
(wtryskarki) 

18      

maszyny do obróbki metalu 
(centra obróbcze, tokarki, 
prasy krawędziowe itp.) 

19      

maszyny dla przemysłu 
spoŜywczego 

20      

sprzęt medyczny 21      

sprzęt gastronomiczny 22      

wózki widłowe 23      

inne 24      

Komputery i sprzęt biurowy 25      

w
 

ty
m

: sprzęt komputerowy 26      

oprogramowanie 27      

Nieruchomości 28      

z 
te

go
: 

budynki przemysłowe 29      

obiekty handlowe i usługowe 30      

obiekty biurowe 31      

hotele i obiekty rekreacyjne 32      

inne 33      

Inne 34      

 



 

W tabeli 3.13 – naleŜy podać wartość nowych umów zawartych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. według terminu, na jaki została 
zawarta transakcja, i rodzaju środka (przedmiotu) leasingu w przeliczeniu na złote według kursu w dniu zawarcia umowy. 
 
3.13 Wartość nowych umów leasingu zawartych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. według rodzaju środków (przedmiotów) 

leasingu oraz terminu na jaki zostały zawarte  

Wyszczególnienie 
do 24 miesięcy 25-36 miesięcy 37-48 miesięcy 49-60 miesięcy 

powyŜej 60 
miesięcy 

w przeliczeniu na złote według kursu w dniu zawarcia umowy 
0 1 2 3 4  

OGÓŁEM  01      

Środki transportu drogowego 02      

z 
te

go
: 

samochody osobowe 03      

samochody cięŜarowe i dostawcze 
do 3,5 tony 

04      

samochody cięŜarowe i dostawcze 
powyŜej 3,5 tony 

05      

ciągniki siodłowe 06      

naczepy/przyczepy 07      

autobusy 08      

inne pojazdy drogowe  09      

Pozostałe środki transportu  10      

z 
te

go
: 

 powietrznego  11      

wodnego 12      

kolejowego 13      

Maszyny i urządzenia przemysłowe 14      

z 
te

go
: 

sprzęt budowlany 15      

maszyny rolnicze 16      

maszyny poligraficzne 17      

maszyny do produkcji tworzyw 
sztucznych (wtryskarki) 

18      

maszyny do obróbki metalu (centra 
obróbcze, tokarki, prasy krawędziowe 
itp.) 

19      

maszyny dla przemysłu spoŜywczego 20      

sprzęt medyczny 21      

sprzęt gastronomiczny 22      

wózki widłowe 23      

inne 24      

Komputery i sprzęt biurowy 25      

w
 

ty
m

: sprzęt komputerowy 26      

oprogramowanie 27      

Nieruchomości 28      

z 
te

go
: 

budynki przemysłowe 29      

obiekty handlowe i usługowe 30      

obiekty biurowe 31      

hotele i obiekty rekreacyjne 32      

inne 33      

Inne 34      

 



 

W tabeli 3.14 – naleŜy podać wartość nowych umów zawartych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. według rodzaju waluty, w jakiej 
została zawarta transakcja, i rodzaju środka (przedmiotu) leasingu w przeliczeniu na złote według kursu w dniu zawarcia umowy. 

3.14 Wartość nowych umów leasingu zawartych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. według rodzaju środków (przedmiotów) 
leasingu i rodzaju waluty, w jakiej została zawarta transakcja  

Wyszczególnienie 
PLN  EURO CHF USD 

w innej (wpisać wartość 
i nazwę waluty) 

w przeliczeniu na złote według kursu w dniu zawarcia umowy 
0 1 2 3 4 5 

OGÓŁEM  01      

Środki transportu drogowego  02      

z 
te

go
: 

samochody osobowe 03      

samochody cięŜarowe 
i dostawcze do 3,5 tony 

04      

samochody cięŜarowe 
i dostawcze powyŜej 3,5 tony 

05      

ciągniki siodłowe 06      

naczepy/przyczepy 07      

autobusy 08      

inne pojazdy drogowe  09      

Pozostałe środki transportu  10      

z 
te

go
: 

powietrznego  11      

wodnego 12      

kolejowego 13      

Maszyny i urządzenia przemysłowe 14      

z 
te

go
: 

sprzęt budowlany 15      

maszyny rolnicze 16      

maszyny poligraficzne 17      

maszyny do produkcji tworzyw 
sztucznych (wtryskarki) 

18      

maszyny do obróbki metalu 
(centra obróbcze, tokarki, prasy 
krawędziowe itp.) 

19      

maszyny dla przemysłu 
spoŜywczego 

20      

sprzęt medyczny 21      

sprzęt gastronomiczny 22      

wózki widłowe 23      

inne 24      

Komputery i sprzęt biurowy 25      

w
 

ty
m

: sprzęt komputerowy 26      

oprogramowanie 27      

Nieruchomości 28      

z 
te

go
: 

budynki przemysłowe 29      

obiekty handlowe i usługowe 30      

obiekty biurowe 31      

hotele i obiekty rekreacyjne 32      

inne 33      

Inne 34      

 



 

W tabeli 3.15 − naleŜy podać liczbę przedmiotów oddanych w leasing i wartość nowych umów zawartych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 
2010 r. według stanu zuŜycia leasingowanego środka (przedmiotu) i jego rodzaju, zgodnie z rozumieniem z tabeli 3.3.  

3.15 Wartość nowych umów leasingu zawartych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. według rodzaju środków (przedmiotów) 
leasingu i stanu zuŜycia 

Wyszczególnienie 

Nowe środki (przedmioty) UŜywane środki (przedmioty) 

liczba 
przedmiotów 

oddanych 
w leasing 

wartość 
nowych umów 

leasingu 
(w złotych) 

liczba 
przedmiotów 

oddanych 
w leasing 

wartość 
nowych umów 

leasingu 
(w złotych) 

0 1 2 3 4 

OGÓŁEM  01     

Środki transportu drogowego 02     

z 
te

go
: 

samochody osobowe 03     

samochody cięŜarowe i dostawcze do 3,5 tony 04     

samochody cięŜarowe i dostawcze powyŜej 3,5 tony 05     

ciągniki siodłowe 06     

naczepy/przyczepy 07     

autobusy 08     

inne pojazdy drogowe  09     

Pozostałe środki transportu 10     

z 
te

go
: 

powietrznego  11     

wodnego 12     

kolejowego 13     

Maszyny i urządzenia przemysłowe 14     

z 
te

go
: 

sprzęt budowlany 15     

maszyny rolnicze 16     

maszyny poligraficzne 17     

maszyny do produkcji tworzyw sztucznych (wtryskarki) 18     

maszyny do obróbki metalu (centra obróbcze, tokarki, prasy 
krawędziowe itp.) 

19     

maszyny dla przemysłu spoŜywczego 20     

sprzęt medyczny 21     

sprzęt gastronomiczny 22     

wózki widłowe 23     

inne 24     

Komputery i sprzęt biurowy 25     

w
 ty

m
: sprzęt komputerowy 26     

oprogramowanie 27     

Nieruchomości 28     

z 
te

go
: 

budynki przemysłowe 29     

obiekty handlowe i usługowe 30     

obiekty biurowe 31     

hotele i obiekty rekreacyjne 32     

inne 33     

Inne 34     



Dział 4. Wybrane dane finansowe  

Definicja pojęcia do tabeli 4.1 

Wartość bilansowa – wartość aktywów/pasywów podmiotu sprawozdawczego ustalona na koniec okresu sprawozdawczego zgodnie z zapisami w księgach  
rachunkowych podmiotu sprawozdawczego. 
Wybrane elementy z bilansu i rachunku zysków i strat w złotych zgodnie z ewidencją księgową. 
1. Prosimy o podawanie danych ze sprawozdań finansowych i ksiąg rachunkowych zgodnie z systemem ewidencji i sprawozdawczości stosowanym przez 

respondenta, tj.:  
– przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości  oraz aktami wykonawczymi ogłoszonymi w formie rozporządzeń Ministra Finansów lub 
– Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości – (MSR), Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej – (MSSF) 

oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, w tym rozporządzeniem Komisji 
(WE) nr 1274/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe 
standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do 
Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 1 (Dz. Urz. UE L 339, 18.12.2008, str. 3). 

2. Dane wartościowe w dziale 4 naleŜy podawać w złotych bez znaku po przecinku. Wartości ujemne naleŜy poprzedzić znakiem minus „-” bezpośrednio przed 
liczbą. 

3. Pola, w których dane kategorie nie występują, naleŜy zostawić puste (prosimy nie wpisywać zer). 

W tabelach 4.1 i 4.2 − naleŜy podać wybrane elementy z bilansu i rachunku zysków i strat w złotych zgodnie z ewidencją księgową. 

Numeracja poszczególnych składników bilansu w tabeli 4.1 jest zgodna z numeracją składników bilansu w ustawie o rachunkowości. 

4.1 Wybrane pozycje z bilansu  

Wyszczególnienie 
Wartość (w złotych) zgodnie z ewidencją księgową 

2009 2010 

0 1 2 

A. Aktywa trwałe 01   

I. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 02   

1. Nakłady na oprogramowanie komputerowe 03   

II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym: 04   

1. Środki trwałe 05   

2. Środki trwałe w budowie 06   

III. NaleŜności długoterminowe  07   

IV. Inwestycje długoterminowe, w tym: 08   

1. Nieruchomości 09   

3. Długoterminowe aktywa finansowe 10   

B. Aktywa obrotowe 11   

I. Zapasy 12   

II. NaleŜności krótkoterminowe 13   

III. Inwestycje krótkoterminowe, w tym: 14   

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 15   

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 16   

AKTYWA RAZEM 17   

A. Kapitał (fundusz) własny  18   

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 19   

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 20   

VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 21   

VII. Zysk/strata z lat ubiegłych 22   

VIII. Zysk/strata netto 23   

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 24   

I. Rezerwy na zobowiązania 25   

II. Zobowiązania długoterminowe 26   

III. Zobowiązania krótkoterminowe 27   

IV. Rozliczenia międzyokresowe 28   

PASYWA RAZEM 29   



 

 

4.2. Wybrane pozycje z rachunku zysków i strat  

Przychody z całokształtu działalności, z tego: 01   

A. Przychody netto ze sprzedaŜy 02   

D. Pozostałe przychody operacyjne 03   

G. Przychody finansowe 04   

Koszty z całokształtu działalności: 05   

B. Koszty działalności operacyjnej 06   

E. Pozostałe koszty operacyjne 07   

H. Koszty finansowe 08   

K. Zysk brutto/strata brutto 09   

N. Zysk netto/strata netto 10   

Dział 5. Informacje dodatkowe 

5.1 Czy za Państwa firmę wypełnia sprawozdanie 
inna jednostka  
(zaznaczyć właściwą odpowiedź) 

TAK → 

pyt. 5.2 
 

NIE 

5.2 Proszę podać 
dane 
jednostki 
wypełniającej 
sprawozdanie: 

a) nazwa b) REGON 

 

   c) adres i telefon 

 
d) e-mail 

 

Uwagi do formularza: 

 

 

                         
(e-mail osoby sporządzającej sprawozdanie – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI) 

 
 
 
 
 
 

     
(imię, nazwisko i telefon osoby  
sporządzającej sprawozdanie) 

 (miejscowość, data)  (pieczątka imienna i podpis osoby 
działającej w imieniu sprawozdawcy) 

 


